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****************************************************************************************** 

Nieuwsbrief januari 2018 
************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we elke maand een 
nieuwsbrief uit.  
 

• Het nieuwe jaar is bijna weer een maand oud, we zijn er feestelijk ingekomen. Op 3 januari organiseerde de 
KorfbalStars hun jaarlijkse Happy 2018 clinics bij ons in de hal. Op 5 januari hadden we onze 
nieuwjaarsreceptie met de aansluitende feestavond.  
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we meerdere mensen in het zonnetje gezet. Allereerst onze jubilarissen: 
o Jaap de Wijk (50 jaar lid) 
o Myrna Janssen (40 jaar lid) 
o Iet Tieman en Jaap Kuijters (beide 25 jaar lid) 
o Esmée Praas en Robin Disco (beide 10 jaar jeugdlid) 

 
En ook de volgende mensen mochten naar voren komen:   
o Martine Hese ontving het speldje dat hoort bij haar benoeming tot lid van verdienste.  
o Ina Meurs ontving de oliebollenschaal voor het organiseren van de kantinediensten. 
o Josien van Manen kreeg de Bugter bokaal voor haar inzet bij de jeugdteams; op dit moment traint ze de 

E2.  
o Dirk-Jan Velderman kreeg de Beenen stopwatch voor zijn inzet binnen de vereniging. 
o Gerrit Wijers en de ‘bouwploeg’ ontving een dinerbon voor het realiseren van het nieuwe kunstgrasveld én 

het renoveren van onze buitenkleedkamers.  
o Tenslotte ontving Geert Gertsen een bloemetje voor zijn structurele inzet achter de bar.   
 
Iedereen nogmaals van harte gefeliciteerd!  
 

• Het zaalseizoen is dan wel op de helft: de voorbereidingen voor het veldseizoen zijn weer gestart met de 
opgave van de teams. Bij de senioren hebben we het gesprek over het spelen op zaterdag geopend. Op dit 
moment spelen alle seniorenteams op zondag.  
Spelen op zaterdag voor seniorenteams heeft meerdere voordelen en verenigingen die de afgelopen periode 
zijn geswitched naar het spelen op zaterdag geven aan dat ze een goede keus hebben gemaakt. De 
belangrijkste redenen zijn: 
o Er zijn meer clubs in de zaterdagpoules. Dit maakt dat je (waarschijnlijk) dichter bij huis speelt én je vaste 

speeldag ook daadwerkelijk zaterdag is. Op dit moment worden zondagpoules nog wel eens compleet 
gemaakt met zaterdagverenigingen, waardoor je zowel op zaterdag als op zondag speelt.  

o In een competitie met meerdere teams kom je tegen gelijkwaardigere tegenstanders te staan, wat voor 
jezelf én je tegenstander een leuker spel oplevert. In een competitie met minder verenigingen zul je grotere 
verschillen aantreffen.  

o Met het spelen op zaterdag wordt het mogelijk om elke 2 weken een ‘clubdag’ te organiseren waarbij 
iedereen elkaar makkelijk ontmoet. Onze nieuwe kunstgrasveld helpt daarbij; met 2 wedstrijdvelden 
kunnen we alle wedstrijden op zaterdag afwerken. Elkaar ontmoeten versterkt de binding in de club.  

o De bardiensten en scheidsrechters zijn makkelijker in te vullen, want veel mensen zijn dan toch al op de 
club.  

Wellicht zijn er ook wat dingen te regelen, bijvoorbeeld de coaching van jeugdteams bij uitwedstrijden of het 
invallen van jeugdleden in seniorenteams.  
Wij zijn - vooral door de verhalen van andere verenigingen én het beeld van de verhouding tussen zaterdag 
en zondagverenigingen - overtuigd van de noodzaak om over te stappen naar het spelen op zaterdag. 
Uiteraard doen we dit in goed overleg met de verschillende teams. Als pilot start het 5e  seniorenteam de 2e 
helft van het veldseizoen op zaterdag.   
 

• Op het veld starten we ook een pilot bij de kangoeroetraining. We hebben een leuke aanwas van kangoeroes 
en we zien dat er ook best wel wat leeftijdsverschil in die groep zit. De jongste kangoeroes spelen graag nog 
samen met hun ouders en de oudere kangoeroes draaien al warm voor de F. 
Vanaf het veldseizoen gaan we ons richten op ouder/kind korfbal voor de leeftijd t/m 4 en de kangoeroes voor 
de leeftijd 5 t/m 7. Door het leeftijdsverschil in de groep te verkleinen denken we dat we nog beter bij de 
beleving van de kinderen kunnen aansluiten.  
 

• Het district oost van het KNKV looft jaarlijks 4 prijzen van € 250,-- uit voor goede ideeën. Dit jaar staan de 
prijzen in het teken van ledenwerving. Uiteraard hebben wij ook ideeën aangeleverd om mee te dingen naar 
deze prijzen. Wij hebben ons idee van het ‘eten bij E.K.C.A.’ en de Facebookcampagne van de kangoeroes 
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ingestuurd. Wij vinden de aanpak van onze Facebookcampagne uniek. Voor het realiseren van een groot 
bereik van onze flyers zijn we lid geworden van alle wijk/buurt Facebookpagina’s in Arnhem-zuid. Binnen korte 
tijd bereiken we daarmee duizenden views. Daaruit volgen daadwerkelijk ook nieuwe leden. Wij zijn benieuwd 
naar de uitslag.   
 

• Het spelregelbewijs: inmiddels heeft ook het 5e genoten van een heerlijk stuk taart. Gefeliciteerd met het 
behalen van jullie spelregelbewijs!  
Voor wie het nog steeds heeft gemist: vanaf volgend seizoen (september 2018) is het hebben van het 
spelregelbewijs voor de senioren een verplichting. Zonder spelregelbewijs sta je langs de kant toe te kijken. 
Zorg dus dat je op tijd begint met de oefentoetsen. Om het halen van het spelregelbewijs aan te moedigen 
geven we een taart aan de teams waarvan iedereen het spelregelbewijs heeft gehaald. Dit doen we nog t/m 
maart 2018. Heb jij ook trek in iets lekkers? Haal snel je spelregelbewijs en moedig je teamgenoten aan om 
hetzelfde te doen!  Je spelregelbewijs haal je via Korfbalmasterz.nl. Ben je je inloggegevens kwijt? Zoek dan 
even contact met Gerda of Dirk-Jan.   

 

• In de vorige nieuwsbrief hebben we kort stil gestaan bij het rapport dat door oud-minister Klaas de Vries is 
gepresenteerd over seksueel misbruik in de sport. Het onderzoek is gedaan in opdracht van NOC*NSF. 
We hebben vorige keer aangegeven dat als standaard maatregel een VOG (verklaringen omtrent het gedrag) 
gaan aanvragen van al onze trainers en dat traject loopt.  
We hebben vorige keer ook aangegeven dat wij naast Tineke Beenen ook een mannelijke 
vertrouwenspersoon willen aanzoeken. Wij hebben Henk van der Weijden bereid gevonden om die rol op 
zich te nemen.  
Het rapport van Klaas de Vries hebben wij in boekvorm ontvangen, we leggen het in het leesrek in de kantine 
voor een ieder die er belangstelling voor heeft.  

 

• De renovatie van de buitenkleedkamers loopt op volle toeren. De tegels liggen erin en op dit moment wordt 
er geschilderd. Binnenkort plaatsen we weer eens wat foto’s op de site.  
 

• In de afgelopen periode was de energy drank negatief in het nieuws. Veel jongeren zijn er verzot op, maar 
door de grote hoeveelheid suiker en cafeïne is het drankje niet goed voor de gezondheid. Wij halen het daarom 
uit het assortiment. De laatste voorraad maken we op en is - net als bier en wijn - alleen te koop voor 18 jaar 
en ouder. 

 

• De rietjes waren eveneens in het nieuws. Veel rietjes belanden in het milieu en leiden daar tot schade. Om dit 
vanuit onze kant zoveel mogelijk te voorkomen gaan wij frisdranken enkel nog in glas serveren. Voor de jongste 
jeugd zijn er (afwasbare) plastic bekers beschikbaar.   

 

• Inmiddels zijn wij over op Hertog Jan bier, dit is een veelgehoorde wens binnen de vereniging. De inkoopprijs 
van dit bier ligt wat hoger dan van ons vorige merk en het verschil zullen we gaan doorberekenen in de 
verkoopprijs.  

 

• Regelmatig zijn er vragen over wat je mag nuttigen als je kantinedienst hebt. De lijn hierin is dat je op een 
dienst van 2 uur 2 consumpties kunt nuttigen. En als je rond lunchtijd bardienst hebt kun je ook een tosti 
pakken. Het is vervolgens wel zaak dat je de genuttigde consumpties (en eventueel de tosti) aanslaat op de 
kassa.  Deze regel en de instructie voor het aanslaan van de kassa zullen we ook nog achter de bar ophangen.   
 

• Verdien op een eenvoudige wijze geld voor je club: Door via Sponsorkliks je pakketjes te bestellen sponsor 
je E.K.C.A. met een percentage. Veel webshops doen mee, denk aan AH, Bol.com, Wehkamp, 
Thuisbezorgd.nl, NewYork pizza en Zalando. Een gemakkelijkere manier van geld verdienen voor E.K.C.A. 
is er niet! Kijk op www.sponsorkliks.nl of download de app van Sponsorkliks.   
 

• Speel je mee met de Vriendenloterij of overweeg je mee te spelen? Meldt dat E.K.C.A. aan als ‘goed doel’. 
De helft van de lotprijs gaat dan rechtstreeks naar E.K.C.A. 

 

• Save the dates:  
17 februari: Carnavalentijn (Het knotsgekke en romantische feest. In de middag en avond.) 
3 maart: De E.K.C.A.-pubquiz 
10 mei: de jaarlijkse en altijd succesvolle Familiedag (op Hemelvaartsdag). 
29, 30 juni, 1 juli E.K.C.A.-jeugdkamp. 
 

  

http://www.sponsorkliks.nl/
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• Ledenmutaties:  
Nieuw lid: 
Danique van de Weerd (senioren) per direct 
Daniyah Vertrouwd (pupillen) per direct 
 
Danique en Daniyah: welkom bij E.K.C.A. en veel korfbalplezier toegewenst. 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: 
Arthur Lindeboom (blessure) per 1-4-2018 
 
Overgeschreven naar spelend lid: 
Annelies Aikema (pupillen) per direct 
 
Bedankt als lid: 
Arno van Geel (bondslid) per 1-2-2018 
Brechje Thannhauser (pupillen) per 1-4-2018 
Jikke van der Veer (pupillen) per 1-4-2018 
Diana Durant (bondslid) per 1-2-2018 

 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Martine, Ivona, Vincent en Dirk-Jan. 
 
 
 

 


